
1. GOGOETA 5/11 

LEHENDABIZIKO GOGOETA 

EGINTZARIK GABEKO FEDEA, FEDE HILA 

JAINKOAREN HITZA 

Adizue, nire senide maiteok: Ez ote ditu hautatu Jainkoak munduaren 
begietan pobre direnak, sinesmenez aberats izateko eta Bera maite 
dutenei agindutako erreinua ondaretzat emateko? Zuek, berriz, lotsaz 
betetzen duzue pobrea. Ez ote dira aberatsak zuek zapaltzen eta 
auzitegietara eramaten zaituztetenak? […] Senideok, zertako du 
batek “Nik badut fedea” esatea, egintzetan ez badu azaltzen. 
Horrelako fedeak salba ote dezake? Anaia nahiz arrebaren batek zer 
jantzirik edo eguneroko janik ez badu, eta zuetakoren batek esaten 
badio: “Hoa bakean, bero hadi eta ase”, baina behar duen laguntza 
eman ez, zertako balio du horrek? Berdin fedea ere: bera bakarrik, 
egintzetan ez bada azaltzen, hila dago (St 2, 5-6. 14-17). 

GOGOETA 

San Paulo Apostoluak dioenez, Jesusi atxikitzea, itsastea, da fedea, 
haren piztueraren indarra sumatzea, harekin bat egitea haren 
sufrimenduetan ere, haren antzeko izateko (ik. Flp 3,10-11). Beraz, 
sinesmena aitortzea, Jesusekin harremanetan jartzea da: haren 
ikasle egitea, haren Ebanjelioa onartzeko eta bizitzeko prest egotea. 
Ikaslearen egitekoa, hortaz, berri on hori nola bizi duen behin eta 
berriz aztertzea da, Maisuaren irakaspenak zertara daramaten 
ikustea. Izan ere, Berari behar diogu begiratu, begiak Jesusengan 
jartzea, “gure fedearen iturburu eta betetzaile dugun Jesusengan” 
(Hb 12, 2). Harreman horretan, gauza oso esanahitsua jartzen da 
agerian: Jainkoaren Erreinua hurbil dela hots egitean (ik. Mk 1, 14-
15), behartsua jartzen du Jesusek bere mezuaren erdian. 



1. GOGOETA 5/13 

Jainkoaren hitzaz gantzuturik (ik. Lk 4, 16-30), samurtasuna eta 
onginahia erakusten die denei, eta batik bat bazterturik eta 
beharrean bizi direnei. Eta halakoei Erreinuko txikiak deritze. Hori 
horrela izanik, argi ikus daiteke, Jesusen mezua entzutean, zergatik 
dituen maiteen behartsuak, Biblian datorren agerpena bere eginez. 
Ikustekoa da nola zaintzen duen Jainkoak bere herria, herri 
menderatu eta zapaldua (ik. Dt 26, 7) eta zenbat aldiz agintzen 
dion behartsuekiko karitatea izan behar duela. Garbi dago, beraz, 
solidaritatea ezinbestekoa dela sinesmena aitortzeko. Jainkoak, Aita 
on eta urrikaltsu izanik, behartsuekiko duen arretak eta bere 
adiskide kuttunen artean hartzeak garbi erakusten du zein izan 
behar duen Jesusen ikaslearentzat lehentasuna eta bizitzarako 
aukera: Jainkoaren antzeko izatea hautapen nagusiak egitean. Garbi 
erakutsi zuen Jesusen jokaerak eta irakaspen zehatzak zein diren 
hautapen nagusi horiek: “Nire senide txikien hauetako edozeini 
egin zeniotena, Niri egin zenidaten” (Mt 25, 40). Esapide honek 
argi adierazten du zein aukera egin duen Jainkoak, eta nolako 
ardura duen behartsuekiko. Jainkoarengan sinetsiz gero, ezin da 
hori saihestu. Behartsuekiko ardura izatea, beraz, Jainkoarekiko 
atxikimendua benetakoa den ala ez ikusteko irizpide da. Ezin da 
Jainkoarengan sinetsi, irizpide hau onartu gabe, oinarrizkoa baita 
kristauaren testigantzan. 

St 2, 5ean esaten denez, gizadia salbatzeko modu harrigarria 
erabaki du Jainkoak behartsuen alde bereziki jarriz: “Munduak 
zorotzat duena aukeratu du Jainkoak jakintsuak lotsarazteko, eta 
munduak argaltzat duena indartsuak lotsarazteko; munduak 
baliogabetzat eta mesprezagarritzat duena, munduaren begitan 
ezerez dena, aukeratu du Jainkoak, zerbait direla uste dutenak 
ezerezteko” (1 Ko 1, 27-28). Burugabekeriatzat eta oztopo-harritzat 
hartzen da, izan ere, behartsuak ongi hartzea eta ongi hartze hori 
fededunaren bizi-estilo bihurtzea. Beharrean daudenei laguntza 
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eskaintzean, amultsuki jardun behar da, Jesusengan ikus dezakegun 
konpromiso-neurria bizitzen saiatuz. Gurea bezalako bekatuzko 
izaeran agertu da Jainkoaren Seme Jesus (ik. Rm 8, 3), hau da, giza 
izatearen ahultasuna eta miseria onartuz.  Neurri horretako 
konpromisorik ez badu, solidaritatea eskupeko huts gertatzen da. 
Eta behartsuari beti lagunduz on egitea onuragarri izanik ere, 
Jesusek zuen konpromiso-neurriz jokatu beharra dago, Jainkoak 
maiteen behartsuak dituela kontuan izanik. Horretako, aukera 
nagusia egin beharra dago: nork bere bizitzan tokia izatea lagun 
hurkoarentzat. Karitateak, Jesusena eredutzat harturik, ematen du 
aditzera nola salbatu duen Jainkoak gizadia (ik. 2 Ko 5, 21). 
Kreazio-unetik nabari den jarrera xume eta doakoak erakusten du 
on egitearen emankortasuna: Jainkoak alde batera egin zuen, 
gizakiari tokia uzteko. Jainkoaren Hitzaren gizakundea ere ikuspegi 
horretatik uler daiteke. Pobreengana eta beharrean zeudenengana 
hurbiltzen zen Jesus, solidaritatea lagun hurkoari tokia egitea dela 
erakutsiz: “Deabrudun asko eraman zioten Jesusi. Honek deabruak 
bere hitzez bota eta gaixo guztiak sendatu zituen. Horrela bete zen 
Jainkoak Isaias profetaren bidez esana: Hark gure ahuleria hartu 
zuen bere gain, eta gure gaitzen zama jasan” (Mt 8, 16-17). 
Partekatzea, beharrean dagoenarekin zerbait, asko nahiz gutxi, 
erdibanatzea baino gehiago da; alde batera egin eta pobreari tokia 
egitea ere bada, halakoak berriz hasteko modua izan dezan, 
bazterketa-egoeratik atereaz. Aukera hori eginez eta bere salbamen-
asmoan sartuz, maiteen behartsuak dituela erakusten du Jainkoak: 
“Ez ote ditu hautatu Jainkoak munduaren begietan pobre direnak, 
sinesmenez aberats izateko, eta Bera maite dutenei agindutako 
erreinua ondaretzat jasotzeko?” (St 2, 5). Maiteen izate hori 
pobreen fedean oinarritua dago, Jainkoaren Erreinuan 
hitzemandako ondasunak berek hartuko dituztela esateraino (ik. 
Erm 8, 16-17. 28-29). Zer ulertu behar da pobreen fedea esatean?  
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Beharrean egonik, Jainkoari dei egiten diotenen jarrera dela esan 
daiteke. Beren egoerak berak eramaten ditu horretara, zeren 
beharrean egoteak limosna eskatzera bultzatzen baititu, bizi ahal 
izateko beste norbaitez fidatu behar izatera. Eta norbait hori, batez 
ere, Jainkoa da, izan ere, “Berak nahi bezala gai egiten gaitu, bai 
nahi izateko bai burutzeko” (Flp 2, 13). Beharrean dagoenak 
konfiantza Jainkoarengan jartzea besterik ez du bizitzen irauteko. 

Jarrera honi beste jarrera bereziago bat darraio. Tradizio 
ebanjelikoak aipatzen duen ekintzan ikus daiteke, “ebanjelizatze” 
(euagghelízesthai) delako aditzean agerian jartzen denez. 
“Behartsuei berri ona ematen zaie” (Mt 11, 5; Lk 7, 22) esapideak 
aditzera ematen du nolako pribilegioa duen bazterrean dagoenak: 
pobreek dute zainduko Ebanjelioaren ahalmena eta indarra (ik Erm 
1, 16). Jainkoak, bere salbamen-asmoan, pobreak berarengana 
iristea erabaki zuen, horiengan baitu bere aintza, horiengan agerian 
jartzen baita Jainkoaren hurbiltasuna (ik 1 P 2, 9). Uste ona 
Jainkoarengan duten pobreengan aurki daiteke Jainkoa eta 
Berarengan sinesten ikasi. 

Pobreak maiteen izatea ikaslearen testigantza bihurtzeko modua 
hau da: Jainkoaren hitza entzutea. “Adizue!” oihukatzen du 
Santiagok bere gutunean (2, 5), huts larria egin duzuelako: “lotsaz 
bete duzue pobrea” (St 2, 6). Santiagok dioenez, pobreen beharrei 
ez erantzutea, hau da, eguneroko jana ez ematea (2, 15) edota 
behar duen laguntza ez luzatzea (2, 16), arriskuan jartzen du 
Jainkoarekiko leialtasuna, ukitua gelditzen baita. Ezin dugu esan 
Jainkoagan sinesten dugula, beraren agerpena ikusarazten duen 
behartsuarengan ezagutzen ez badugu. Hori adierazi nahi du 
atimázein (gutxietsi, mespretxatu) aditza erabiltzeak: behartsua 
ohoratzen ez badugu, Jainkoari ere ez diola emango zor diogun 
ohorea (ik. Ap 5, 13).  
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Jainkoaren hitza entzuteak honako hau ulertzen lagunduko digu: 
pobreak ohoratzea, beren beharrean haiengana gerturatuz eta 
halakoei lagunduz, Jainkoa bere ospe handian adoratzea dela. 
Santiagok garbi asko dio: “Jainko Aitaren aurrean benetan garbi eta 
akasgabeko erlijioa hauxe da: umezurtz eta alargunei beren 
premietan laguntzea eta munduko gaiztakeriarekin nork bere burua 
ez kutsatzea” (St 1, 27). Argi erakusten du horrek honako egia hau: 
ikaslearen fedea, Jainkoari eskainitako gurtzan (thrēskeía = gurtza, 
kultua) agerian jarria, horrela da garbia: pobreen beharraz 
kezkatzen den heinean. Kezka eta ardura horrek, ordea, janaria 
behar du. Ebanjelioak ematen dion askatasunez (ik 1, 25) jokatzea 
ahalbideratzen dion lege nagusia du janari hori, aurreiritzi orotatik 
libratu eta baldintzarik gabeko solidaritatea bizitzea ahalbideratzen 
dion legea. Jainkoaren hitzak, egiaz barneratua baldin bada, garbitu 
egiten du ikaslearen sentiberatasuna eta Jesusen antzeko egiten, 
haren sentimenduak bereganatuz, Hark bere bizia ere eman 
baitzuen besteak zoriontsu izan zitezen (ik. Flp 2. 1-5). Hori 
gertatzen denean, egintzetan agertzen da fede-aitorpena, ikasleak 
Jainkoa zinez onartzen duela horrela egiaztatuz. Grekozko hitzak 
(érgon, egintza), pluralean jarria, bi alderdi hauek adierazten ditu: 
behartsua bere egoeratik atera dadin eginahalak egin nahia, eta 
nork bere bizitzari ere begiratzeko ausardia, Ebanjelioaren arabera 
benetako bizia izatea bilatuz (ik. Mt 10, 9; Lk 9, 57-62). Horregatik, 
sinesmenaren testigantza egiteak behartsu izatea eskatzen du. 
Pobreak hautatu ditu Jainkoak bee adiskidetzat; hori kontuan 
hartzeak, nork bere bizitza nola antolatu pentsarazten du. Ezin da 
pobreekin solidario izan, ikasleak bizitza neurritsuagoa eraman 
gabe. Hona zer dioen Zesareako Basiliok De avaritia homilia (VI, 7) 
delako testuan: “Denen artean banatzeko hartu dituzun ondasunak 
zeuretzat metatu dituzu. Norbaiti jantziak kentzen dizkionari lapur 
esan ohi zaio. Larrugorri dagoena jantzi ahal izan eta janzteko ezer  
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ematen ez dionari zer esan behar litzaioke? Zuk gordetzen duzun 
ogia behartsuarena da; zure armairuan daukazun berokia 
eskalearena da; etxean usteltzen dauzkazun oinetakoak oinutsik 
dagoenarenak dira; pobrearena da zuk toki seguruan ezkutatzen 
duzun dirua. Horrela, zenbat pobreri lagun ahal izan diozun 
hainbateko injustizia egiten ari zara”. 

Ohar har aipatzen du Evangelii gaudium aholku-hitzak 189. 
zenbakian, denen ona lortzeko solidaritatea ezinbesteko irizpidea 
dela adierazteko: “Guztien onerako balio dezaten, zaintze- eta 
hobetze-aldera onartzen da ondasunen jabetza pribatua. Hori 
horrela izanik, behartsuari dagokiona itzultzeko erabaki moduan 
hartu behar da solidaritatea”. Behartsuekiko harremana 
Ebanjelioaren arabera ulertzeko modu berria da hori. Behartsuekiko 
arretak, Jainkoaren maitasuna baitu bere iturburu (ik. 1 Jn 4, 19), 
biziera aldatzea eskatzen du, baita ondasunen jabe izateari buruz 
ere. St 2, 17an irakur dezakegunez, egintza gabeko fedea hila dago; 
horren antzeko zerbait dio Ga 5, 6an ere San Paulok: “Balio duena 
maitasun-egintzetan agertzen den sinesmena da”. Horrek, besteak 
beste, hau esan nahi du: bizitza neurritsuak balio handia duela 
behartsuekiko harremanerako. Behar-beharrezko dena besterik nahi 
duenak uler dezake amultsuki behartsu izatea zer den. Eta ohartuko 
da karitatea zer den: berea duen zerbaiti uko egitea, beharrean 
daudenena delako egiaz, hau da, gizadi berekoiaren zikoizkeriak 
miserian bizitzera eraman dituenena. 
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BIGARREN GOGOETA 

EZ DEZAGUN HITZEZ MAITA, EGITEZ BAIZIK 

JAINKOAREN HITZA  

Guk badakigu heriotzatik bizira iragan garela, eta hau jakin, 
senideak maite ditugulako dakigu. Maite ez duena heriotzaren 
menpe dago. Bere senideari gorroto diona giza hiltzaile da, eta 
badakizue giza hiltzaileak bere baitan betiko bizirik ez duela. 
Maitasuna zer den, Kristok gure alde bizia eman duelako jakin 
dugu. Guk ere senideen alde behar dugu geure bizia eman. 
Norbaitek lur honetako ondasunak baditu eta, bere senidea 
premian ikusirik, ez badio errukiz laguntzen, nola izan dezake bere 
baitan Jainkoaren maitasunik? 

Seme-alabatxook, ez dezagun hitzez eta ahoz maita, egitez eta 
egiaz baizik. Horrelaxe jakingo dugu egiarenak garela, eta lasaitu 
ahal izango dugu geure barrua Jainkoaren aurrean; zeren eta, geure 
kontzientziak kondenatzen bagaitu ere, gure kontzientziaren 
gainetik baitago Jainkoa eta dena ezagutzen baitu. Ene maiteok, 
geure kontzientziak kondenatzen ez bagaitu, berriz, uste osoz jo 
dezakegu Jainkoarengana, eta eskatutako guztia hartuko dugu 
harengandik, haren aginduak betetzen baititugu eta atsegin zaiona 
egiten. Hauxe da Jainkoaren agindua: sinets dezagula beraren Seme 
Jesu Kristogan eta maita dezagula elkar, berak agindu bezala. 
Agindu hauek betetzen dituena Jainkoarekin bat eginik dago, eta 
Jainkoa beronekin. Jainkoa gurekin dagoen seinalea hau da: berak 
eman digun Espiritua (1Jn 3, 13-24). 
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GOGOETA 

San Paulo Apostoluak dioenez, Jesusi atxikitzea, itsastea, da fedea, 
haren piztueraren indarra sumatzea, harekin bat egitea haren 
sufrimenduetan ere, haren antzeko izateko (ik. Flp 3,10-11). Beraz, 
sinesmena aitortzea, Jesusekin harremanetan jartzea da: haren 
ikasle egitea, haren Ebanjelioa onartzeko eta bizitzeko prest egotea. 
Ikaslearen egitekoa, hortaz, berri on hori nola bizi duen behin eta 
berriz aztertzea da, Maisuaren irakaspenak zertara daramaten 
ikustea. Izan ere, Berari behar diogu begiratu, begiak Jesusengan 
jartzea, “gure fedearen iturburu eta betetzaile dugun Jesusengan” 
(Hb 12, 2). Harreman horretan, gauza oso esanahitsua jartzen da 
agerian: Jainkoaren Erreinua hurbil dela hots egitean (ik. Mk 1, 14-
15), behartsua jartzen du Jesusek bere mezuaren erdian. 

Frantzisko aita santuak oroitarazten digunez, “Jaunak maite zuen 
ikasleak” helarazi digu Jaunaren agindua: “Seme-alabatxook, ez 
dezagun hitzez eta ahoz maita, egitez eta egiaz baizik” (1 Jn 3,18). 
Gainerako apostoluak baino hunkituago gelditu zen, nonbait, ikasle 
maitatu hura Jesusen aginduaz, Berak maite gintuen bezala elkar 
maitatzeko aginduaz. Eliz Gurasoen tradizioak dioenez, Joanek, 
Efeson bizi zela, etengabe errepikatzen omen zuen, jakulatoria 
eran, Jesusen esapidea: “Maita ezazue elkar”. 

Joanek ez zuen bere irudipeneko Jesus “asmatu”; bestela baizik, 
leialtasun sakona erakutsi zuen bere maisu eta Jaunarekiko. 
Diotenez, Ebanjelio Sinoptikoek baino zehatzago erakusten du 
Joanen Ebanjelioak Jesus historikoa nolakoa zen, oso zehatz 
aipatzen baititu tokiak, garaiak eta pertsonak. Baina horregatik ez 
ezik, Jesusen bihotzean oso sakon sartzen delako erakusten du Jesus 
nolakoa zen. Jesusentzat bihotza baita garrantzitsuena, hitzetan eta 
egintzetan agerian jartzen den bihotza. Bere gutunean Joanek 
sinesmenaren misterioa honako hitz hauetan laburbiltzen du:  
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“Jainkoa maitasuna da”. Horretan nabari daiteke zein sakon ulertu 
zuen misterio hori Jesusekin bizi izanari esker. Joanen idatzietan bi 
bertute eta bi bekatu besterik ez da aipatzen. Lehenbiziko bertutea 
Jesusengan sinestea da, eta bigarrena senideak maitatzea. Bi 
bekatuak, berriz, bertute horien aurkakoak dira: Jesus Aitaren 
Semea dela ukatzea eta senideari gorroto izatea. Horra esan 
daitekeen guztia. Hala dio 3, 18 bertsikuluan ere, ikasleei “seme-
alabatxook” deituz. Denei deitzen die Joanek “ene seme-
alabatxook”. Izan ere, zergatik dute “aita”? Jesusen Ebanjelioa hots 
eginez, Espirituaren bizi berrira jaioarazi dituelako bere ikasleak. 
Denak sartzen ditu Joanek “seme-alabatxo” izenpean: gurasoak eta 
seme-alabak, zaharrak eta gazteak. 

Ebanjelariaren “aita” izatea, bestalde, beste “aita izate” askoz 
handiago baten errainu da: bere Semea eman digun Aitaren 
errainua. Seme horrengan egin gaitu Jainkoak denok bere seme eta 
alaba. Joanek gurekin batera bizi nahi du Jainkoaren maitasuna 
aurkitu izanaren poza, burua Jesusen bular gainean jarri izanaren 
poza. Poz hori besteei biziarazi izan ez balie, ez zatekeen betea 
izango. “Seme-alabatxo” deitzeak “senide” izatea ere eskatzen du. 
Aitaren seme-alaba garenez, elkar senidetzat maitatu beharra dugu. 
Hain zuzen, gurasoen beren seme-alabak hezten dituzten etxea da 
karitatea ikasteko lehen eskola, hitzez ez ezik, egitez ere bizitua. 
Batzuk besteekin bizi izanez, tokiak eta denbora elkarrekin 
partekatuz, une alaiak eta gaixoaldiak ere elkarrekin eramanez 
elkarrekin hazten ikasten dute anai-arrebek. 

Joanek dioenez, zerikusia dute bi bertuteek eta bi bekatuak batzuk 
besteekin, zeren Jainkoarekin egiazko harremana izateak senidea 
maitatzea eskatzen du eta senidea maitatzeak Jainkoarengana 
garamatza, senide sortu eta maite duen Jainkoarengana. Senide ez 
zaintzeak, janaririk eta edaririk ez emateak, haren duintasuna ez  
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babesteak, hezkuntzaren eta eskolaren bidez aurrera egiten ez 
laguntzeak eta, batik bat, senidea gorrotatzeak hau esan nahi du: ez 
dugula egiazko Jainkoa sinesten. Gizakia gutxiesten duenak eta 
zerbitzatzen ez duenak ukatu egiten du Jainkoa kreatzailea denik 
eta haren barkamenak salba dezakeenik. Izakia, kreatura, 
mespretxatzen duenak, hura maite duen  Kreatzailea mespretxatzen 
du. 

Alderantziz era gauza bera esan daiteke: gizaki batengana 
gerturatzen garen bakoitzean, mundu honetan bizitzea ez ezik, 
aintza eta bizia ere nahi izaten dugu berarentzat, Jainkoa aurkitu 
eta betiko bizia izan dezala. Maite ez duenak ez du Jainkoarekiko 
arretarik ere. Senidea maite duen orok nahi du senideak heriotza 
mendera dezan. Epikurok huts egin zuen, heriotza arazoa ez dela 
esan zuenean. Maite duenarentzat arazoa ez da beraren heriotza, 
bestearena baizik. Adiskidea, senidea, maitea, pobrea bizi dadin 
nahi du. 

Joanek bata besteari buruz jartzen ditu “hitzak” eta “egintzak eta 
egia”. Ez du esan nahi Ebanjelioa hots egitea maitasunaren aurka 
dagoenik. Baina bai, “hitzez eta ahoz maitatzeak” hitz hutsalen 
faltsukeria erakusten duela, bizitzan eraginik ez dutelako. “Egiaz eta 
egintzez maitatzeak”, aldiz, hau eskatzen du: zeinuak eta hitzaz 
egiazko maitasunaren erakusgarri izatea, senidea Jainkoak maite 
duela, Jainkoaren seme nahiz alaba dela, duintasunez eta 
ontasunez betea dagoela oharturik. 

Jesusek bere maitasuna pertsona partikular batzuei nola erakutsi 
zien adierazten digu ebanjelariak. Kanako senar-emazte berriak, 
emakume samariarra, jaiotzez itsua, Lazaro, Betzatako urtegiko 
elbarria, Joan bera, azken afarikoan burua Jesusen bular gainean 
jarri zuen apostolua. Gizaseme eta emakume bakoitzarekin, 
gorputzez nahiz espirituz pobre den bakoitzarekin nahi du izan  
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harremana Jesusek. Evangelii gaudium aholku-hitzean Frantzisko 
aita santuak oroitarazten digunez, bakoitzarekiko arreta horretan, 
bakoitzarekin harremana izan nahi horretan, bihotzaren bila 
dabilen bihotza izate horretan dago aldea kristau karitatearen eta 
pobrezia ideologia hutsez interpretatzearen artean. Gizakiak egin 
dezakeenaz haratago, Jesusen begietan eta haren ikasleen begietan 
beti izango da garrantzitsua gizakia. Hilzorian dagoena, inolako 
sendakuntzarik espero ez denean ere, senidetzat hartuko du, 
bizitzako azken uneak elkarrekin bizitzeko. Behartsuen egunak 
horretara deitzen gaitu: elkar ongi hartzera, mahai berean eseri eta 
lurreko eta zeruko janaria erdibanatzera. 

«Seme-alabatxook, ez dezagun hitzez eta ahoz maita, egitez eta 
egiaz baizik». 
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HIRUGARREN GOGOETA 

BEHARTSUAK DEIADAR EGITEAN, JAUNAK ENTZUN 

JAINKOAREN HITZA 

Gobernarien soldaduek Jesus jauregira eraman zuten eta gudari-
taldeko denak bildu zituzten haren inguruan. Soinekoak erantzi 
zizkioten eta purpurazko kapa batez jantzi zuten. Arantzaz 
egindako koroa ezarri zioten buruan eta kanabera eskuan, eta, 
aurrean belaunikaturik, iseka egin zioten esanez: «Agur, juduen 
erregea!» Listua botatzen zioten eta, kanabera kendurik, buruan 
jotzen zuten.  

Nahiko iseka egin ondoren, kapa erantzi eta bere soinekoak jarri 
zizkioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten.  

Ateratzean, Zireneko gizon bat aurkitu zuten, Simon zeritzana, eta 
Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota izeneko tokira 
iritsi zirenean (Golgotak «Burezur» esan nahi du), behazunez 
nahasiriko ardoa eman zioten edatera. Jesusek dastatu bai, baina ez 
zuen edan nahi izan. Gurutzean josi ondoren, soldaduek Jesusen 
jantziak banatu egin zituzten zotz eginez. Eta han gelditu ziren, 
eserita, zaintzen. Buruaren gainaldean kondenaren arrazoia ipini 
zuten idatzita: «Hau Jesus da, juduen erregea». Bi lapur 
gurutziltzatu zituzten Jesusekin batera, bata eskuinean eta bestea 
ezkerrean. Handik igarotzen zirenek irain egiten zioten Jesusi, 
buruari eragin eta esanez: «Santutegia desegin eta hiru egunetan 
eraikitzen omen duan horrek, Jainkoaren Semea baldin bahaiz, 
salba ezak heure burua! Jaits hadi gurutzetik!» Era berean, 
apaizburu, lege-maisu eta zaharrek ere irri egiten zioten, esanez: 
«Besteak salbatu ditik, eta bere burua ezin. Israelgo errege omen 
duk hori; jaits dadila orain gurutzetik, eta sinetsiko diagu 
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berarengan. Jainkoarengan jarria dik uste ona; libra dezala orain, 
maite baldin badu; ez zuen, bada, esaten Jainkoaren Semea zela?» 
Orobat, berarekin gurutzean josiak zeuden lapurrek ere irain egiten 
zioten. 

Eguerditik hirurak arte ilundu egin zuen lurbira osoan. Hirurak 
inguruan, Jesusek oihu handiz esan zuen: «Eli, Eli, lema sabaktani?» 
(Hau da: «Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?»). Hau 
entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten: «Eliasi deika ari da». 
Eta berehala, haietako batek, lasterka belaki bat hartzera joan, 
ozpinetan busti eta, kanabera bati muturrean erantsiz, edatera eman 
zion. Besteek, ordea, zioten: «Egon, ea datorkion Elias salbatzera!»  

Baina Jesusek, berriro deiadar handia eginez, azken arnasa eman 
zuen” (Mt 27, 27-50). 

GOGOETA 

Behin baino gehiagotan onartu zuen Jesusek jantziak ken 
ziezazkioten: epaiketakoan gudariek biluztu zutenean eta 
Kalbarioan gurutzean josterakoan. Jesus biluzik, lurreko pobrerik 
handiena bailedin. Dena kendu diote, pobrerik handiena delako, 
eskubiderik gabea. San Paulo Apostoluak dioenez, Jesusen behartsu 
izatea kristau pobreziaren eredu da: “Hustu egin zen bere handi-
izateaz eta esklabo-izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez” (Flp 
2, 7). Jainkoaren Semeak behartsu-izate handiena hartu zuela 
kontuan izanik ulertu behar dugu, benetan eta apalki, zer esan nahi 
duen Kristo Errege izatea, historiaren Jauna izatea. Pobreen I. 
Mundu Egunerako eman zuen mezuan, 7. zenbakian, hau zioen 
Frantzisko aita santuak: «Golgotan agertzen da Jesusen erregetzaren 
egiazko esanahia, Errugabeak, gurutzean josirik, behartsu, 
biluzturik eta ezer gabe, Jainkoaren maitasuna bete-betean 
erakusten duenean. Bere burua Aitarengan erabat uztean, erabateko 
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pobrezia erakusten du, eta, hala berean, Maitasunaren ahalmena 
jartzen du agerian, Pazko-egunean bizi berrira piztuko duen 
Maitasuna». Pazkoan ikusten da maitasuna bere betera iritsi dela 
eta Aitak maiteen pobreak dituela. Jainkoaren Semea gurutzean 
hiltzeak azkenekoekiko duen solidaritatea erakusten duen bezala, 
piztuerak hau erakusten du: Aitak ontzat hartu duela bere Semearen 
oparia eta baldintza gabeko obedientzia. Gizon-emakumeak 
salbatzeko Semeak, obedientziaz, bere burua Aitari opari eskaintze 
hori honela adierazten du Joanen Ebanjelioak: “Jesusek bazekien 
mundu hau utzi eta Aitarengana joateko ordua iritsi zitzaiola. 
Munduan ziren beretarrak beti maite izan zituelarik, azkenean bete-
betean maitatu zituen (Jn 13, 1). 

Jesus gurutzean behartsu hiltzeak erakusten du Jainkoaren 
maitasunak aurkitu duela lurreko pobre bakoitzarekin solidario 
izateko modua. Gizakia, gizaki bakoitza den bezalakoa, bere 
horretan, maite duenez, Jainkoa behartsu bihurtzen da guretzat, 
bere behartsu izateaz gu aberats egiteko. Hau dio Agustin gotzain 
santuak: “ Zein gizakik jakin ote dezake Kristogan, haren giza 
izatearen pobretasunean, gordeak dauden jakinduria eta 
jakintzazko aberastasunen berri? Izan ere, aberats izanik, behartsu 
egin zen guregatik, bere behartsu izateaz gu aberats egiteko” (2 Ko 
8, 9). Gizakiaren hilkortasuna onarturik, heriotza suntsitu zuenean, 
giza izatearen pobrezian agertu zitzaigun, baina aberastasunak 
galdu gabe, norbaitek kendu izan balizkio bezala. Denei 
aberastasun horiek emango zizkiela hitzeman zuen, gerora izanik 
ere. Bai aberastasun handia duela gordea begirune diotenentzat, eta 
eskainiko diela Harengan uste ona dutenentzat! Betetasuna iritsi 
arte, zatikakoa eta burutugabea da guk dakiguna. Betetasun 
horretara iritsi gaitezen, Jainko-izatean Aita bezalakoa zenak, gure 
antzeko morroi-izaera harturik, Jainkoaren antzeko izatea 
berreskuratu digu. Gizonaren seme eginez, Jainkoaren Seme  



3. GOGOETA 5/39 

bakarrak Jainkoaren seme eta alaba egin du gizaki asko. Esklabo-
izaera hartuz, esklabo direnak elikatu ditu, erabat libre eginez, 
Jainkoaren izatea ikus dezaten (194. Sermoia, 3-4). 

Gezurra badirudi ere, Jesus behartsu bihurtu da, behartsuekiko 
solidario, sinestedun guztiok behartsuen ondoan egotera 
gonbidatuz. Gurutzean behartsu eta biluzik dagoen Kristok maiteen 
behartsuak izateak eraldatu egiten du, era horretara, Jainkoaren 
irudia eta gizakiaren irudia; izan ere, Jainkoa behartsuen alde 
dagoela erakusten digu horrela, eta Jainkoa nor den ulertzeko 
modua zein den betiko erakusten du.  Pobreen I. Mundu Egunerako 
mezuan, 1. Zenbakian, hau dio Frantzisko aita santuak: 
“Maitasunak ez du aitzakiarik: Jesusek maitatu zuen bezala maitatu 
nahi duenak haren etsenplua hartu behar du, batez ere pobreak 
maitatzean. Ongi dakigu nola maitatu zuen Jainkoaren Semeak… 
Hirutasun Santuaren bihotzari darion errukiak eragin diezaioke gure 
bizitzari eta eraman gaitzake gu beharrean dauden senideen 
onerako urrikaltsu izatera eta erruki-egintzak egitera”. 

Jesus gurutziltzatuaren oihuan, “Ene Jainko, ene Jainko, zergatik 
utzi nauzu?”, ikus dezakegu Kristoren behartsu-izateak adierazten 
duela Aitaren nahia leialtasunik handienaz bete zuela. Behartsu-
izate hori, maitasunaren eraginez, azkenerainoko obedientzia 
bihurtu zen, eta obedientzia horrek erakutsi zuen bete-betean 
Semeak bere burua opari eskaintzen zuela gizadiaren 
salbamendurako. Jainkoaren Semearen beheratze hori kontenplatu 
ohi du Elizak kristau-bizitzaren “gailurrean”, Liturgian, elkarteak 
otoitz egiten duenean: “Giza izatearen pobretasuna erabat 
onartzeraino behetasun zen (Jesus) gurutzean, eta Zuk, Aita, guk 
ezagutzen ez genuen bezalako maitasuna agertu duzu, ordainetan 
ezer eskatu gabe bere burua ere emateko prest dagoen maitasuna” 
(Ezkontzako Ohikunea, Ezkontzako IV Bedeinkapena). Baina beste  
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zerbait ere erakusten du Kristok gurutzean egindako oihuak: 
behartsuekiko duen solidaritatea Jesusi zein iturburutik datorkion 
ulertzea ahalbideratzen dio sinestedunari. Iturburu hori Jainkoa Aita 
dueneko esperientzia da Jesusentzat. 

Jainkoa Aita duguneko esperientziak gizakien arteko bereizketak 
gainditzea eskatzen du, gizaki bakoitzak Aita baitu Jainkoa eta, 
ondorioz, gizaki bakoitzak senide baitu gizaki oro. Ebanjelioaren 
bihotzean bi taupada nabari dezakegu: Jesusen behartsu izatea eta 
behartsuen ebanjelizatzea. Horretan ikus daiteke nolako biziera 
aukeratu zuen Maisuak, eta horrelako biziera hartu behar du 
ikasleak ere, Jesusi benetan eta leial jarraitu nahi badio. Gainera, 
ikasleek onartu eta arretaz bizi behar duten pobretasunak Jainko 
Aitarekiko beste erlazio-modu bat dutela adierazten du. Hala izan 
zen Jesusentzat eta hala erakutsi zuen bere hitzetan, erabakietan eta 
egintzetan. Pobretasun horretan agerian jartzen da Erreinuaren 
etorrerak aldaketa ekarri duena historian, bizieraren aldaketa eta 
gauzekiko eta lagun hurkoarekin erlazioaren aldaketa. 
Zoriontasunei oinarri eta abiapuntu hau jarri zien Jesusek: 
“Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa 
errege”. Pobreen I. Mundu Eguneko mezuaren 4. Puntuan hau dio 
Frantzisko aita santuak: “Ez zaigu ahaztu behar, pobretasuna, beste 
ezer baino lehen, Jesus behartsuari jarraitzeko bokazioa dela 
Kristoren ikasleentzat. Haren ondoren eta Harekin joatea da, 
zeruetako erreinuko zoriontasunera garamatzan bidean… Bihotz 
apala izatea eskatzen du pobretasunak, izaki mugatu eta bekatari 
izatea onartzen duen bihotza, horrela handiuste-tentazioa 
gainditzeko, hilezkor gareneko uste hutsala baztertuz. Pobretasuna 
bihotzaren jarrera da; jarrera horri esker, ez dugu dirua, karrera, 
luxua bizitzako helburutzat hartuko, ezta zoriontsu izateko 
baldintzatzat ere. Pobretasunak egokiera eskaintzen digu geure 
erantzukizun pertsonal eta sozialak libreki onartzeko”. Itun  
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Zaharrean eta, zehazki, Deuteronomio liburuan honako agindu 
hau, agindu existentziala eta morala aldi berean, ematen dio 
Jainkoak sinestedunari: “Zuen atean ez behartsurik izango” (15, 4). 
Horixe bera dio Apostoluen Eginak deritzan liburuak: Fededun 
guztiak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta inork ez zuen esaten 
zeukana berea zuenik, baizik eta dena denena zuten. Apostoluek 
indar eta eragin handiz egiten zuten Jesus Jaunaren piztueraren 
testigantza. Jendeak oso estimatuak zituen; izan ere, ez zen haien 
artean behartsurik, zeren lurrik edo etxerik zutenek, dena saldu eta 
salmentaren ordaina apostoluen esku jartzen zuten; eta bakoitzari 
behar zuena ematen zitzaion” (4, 31-25). 

Ondasunak senideen artean erdibanatzeko erabakia hartu aurretik, 
lehen elkarte hura otoitzean ari zela dio testuak, Espiritu Santuaz 
beteak gelditu zirela eta piztuari buruzko testigantza egiten zutela. 
Testuak iradokitzen duenez, ondasunak erdibanatzeko eta bizitza 
hain erradikala eramateko indarra honetatik zetorkien: Kristo Piztua 
elkartearen erdian zuteneko esperientziatik, Kristorekin elkarturik 
zeudeneko esperientziatik. Hain indartsua baitzen esperientzia hori, 
deus ere ez zitzaien ezinezko gertatzen. Kristo Piztuarengan 
sinesteak eta harekin elkartzeak ondasunak ezinbestean 
erdibanatzera daramatza ikasleak, haietako batek ere beharrik izan 
ez dezan (ik. Eg 4, 34). Lehenbiziko eta Azken biziduna (ik. Ap 1, 
18) den Harekin elkartzetik sortzen dira, iturburutik bezala, 
“Elizaren garai eta egoera ezberdinetan, bere burua behartsuen 
zerbitzura eman duten gizon-emakumeak, behartsuengana 
hurbilduz, haiekin elkartuz, haiei begietara begiratuz eta halakoak 
besarkatuz”. Aita santuak sinestedun bakoitzari eskatzen dio azter 
dezala bere bizitzan lau aditz horiek bizi dituen ala ez, kontzientzi 
azterketa egiteko baliabide bailiran, norberaren fede-bizitza eta 
kristau-elkartearen bizitza aztertzeko baliabide bailiran. Horrela, 
behartsuekiko arreta eta haien alde egitea ez da nahiera hutsean  
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gelditzen, fededunen jarrera eta ardura zehatz bihurtzen da, eta 
fededunak Elizaren tradizioaren ildoan mantentzen dira, hasiera-
hasieratik lehentasuna eman baitio Elizak behartsuekiko arretari eta 
zainketari. Eta horrela egia gertatzen da Jainkoaren hitzak egiten 
duen agintzaria, 34 (33). Salmoan: “Dohakabeak dei egitean, 
Jaunak entzun” (34 [33], 7). Semeak, gurtzean behartsu eta biluzik, 
egindako deiadarra entzun zuen bezala, entzuten du orain ere Aitak 
lurreko behartsu bakoitzaren deiadarra, fededunen elkarteari esker 
eta beraren bidez; izan ere, fededunen elkartea arretaz baitago 
behartsuaren deiadarra entzuteko, bereganatzeko eta laguntzeko, 
munduan samariar ona bezalakoa baita. 

Agustin gotzain santuak hau dio: “Une honetan ez dizu Jainkoak 
entzuten, aberatsa zarelako. Edota ez zenuen deiadar egiten eta ez 
zizun entzuten. Hona zergatik: Dohakabe honek dei egitean, 
Jaunak entzun. Egizu, ba, deiadar, behartsu zaren horrek, eta 
entzungo dizu Jaunak. Baina nola egin deiadar, behartsu izanik? 
Hara: zerbaiten jabe baldin bazara ere, ez harrotu indartsu 
zarelakoan. Horrela ohartu zara beharrean zaudela, pobre izango 
zarela beti, aberats egiten zaituena eskuratzen ez duzun 
bitartean…” (34 [33] 2, 11 salmoaz iruzkina). 

 

  


